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Program för Bostäder mm vid Decenniumplan   
inom stadsdelen Kortedala i Göteborg 

 
 

Genomförande 
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden genomfört 
programsamråd. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, 
bilaga 1. 

Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i 
Kortedala under tiden 13 augusti – 16 september 2008. Samrådsmöte hölls i Forum, vid 
Kortedala torg den 3 september 2008. 

 

Sammanfattning 
Totalt har 24 yttranden inkommit under samrådstiden. Programförslaget tillstyrks av 
flertalet remissinstanser. Invändningar och synpunkter som har framförts gäller bla 
förslagets eventuella påverkan på fågellivet, fornlämning samt behov av lokaler för 
kommunal service. Programmet har förtydligats gällande ovanstående synpunkter för 
beaktande i fortsatt planarbete. 
 
Miljönämnden avstyrker delområde 3 bl a med anledning av avståndet till 
kollektivtrafik. Stadsbyggnadskontoret bedömer att programområdet som helhet är 
lämpligt för bostadsbebyggelse med hänsyn till dess närhet till Kortedala torg med såväl 
kommersiell som offentlig service. Vid Kortedala torg finns spårvagnslinjer med hög 
turtäthet och snabba förbindelser till centrala staden. Gång- och cykelförbindelserna till 
torget och spårvagnshållplatsen är dessutom mycket goda. Som komplement till 
spårvagnslinjen föreslås förbättrad tillgänglighet till Flex-linjen. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret för kännedom och 
ev beaktande vid planens genomförande. 
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Kommunala nämnder och bolag m m 
 
Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget. Man anser att området är lämpligt för 
bostadsbebyggelse och att komplettering med bostäder kan bidra till bättre 
förutsättningar för handel och övrig service i stadsdelen.  

Kommunens kostnader för anläggande av gator och en mindre bollplan, framdragning 
av va mm kommer att täckas av intäkter från försäljning av marken.  

Kommentar: Noteras 

 

Göteborg Energi AB, Energi/Distribution har inget att erinra. Fjärrvärme kan 
erbjudas till bostäderna vid Decenniumplan. Befintlig fjärrvärme finns i 
Tideräkningsgatan. 

Kommentar: Noteras 

 

Göteborg Energi Nät AB upplyser om att inom eller i omedelbar närhet till 
planområdet har Göteborg Energi Nät AB följande anläggningar: 

- Servis till klubbstuga för Kortdala BK. 

- Kablar, 0,4-10 kV längs Solståndsgatan och Tideräkningsgatan.  

Eventuell åtgärder för att skydda ovan nämnda anläggningar bekostas av exploatören.  

Tillkommande laster kan troligtvis anslutas till befintligt nät. För att med säkerhet 
kunna bedöma hur stor del den tillkommande lasten är till elnätet krävs mer detaljerade 
uppgifter om bostädernas uppvärmningsform.  

Kommentar: Noteras 

 

Göteborg Energi AB, Energi Gas Anläggning har inget att erinra. Anslutning till 
naturgas är möjlig från Dagjämningsgatan. 

Kommentar: Noteras 

 

Göteborg Energi Gothnet AB har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

 

Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker förslaget. Nämnden anser att 
Decenniumplan fyller en viktig funktion som aktivitetsyta, men menar också att en 
mindre yta med högre kvalitet kan kompensera denna. En belyst mindre konstgräsplan, 
motsvarande en 7-mannaplan, skulle kunna bli den nya samlingsplatsen i området och 
fungera för viss fotbollsträning för Real Maskin och som aktivitetsyta för 
Assaredsskolan och spontanidrott. Däremot anses att en bollbinge är för begränsande för 
att ge motsvarande kompensation. Behovet av aktivitetsyta i området kommer med stor 
sannolikhet att öka då fler bostäder som är lämpliga för barnfamiljer byggs. Nämnden 
betonar vikten av att göra området kring planen trygg med ändamålsenlig belysning så 
att det blir en inbjudande plats att vistas på. Vidare förutsätts att en mindre 
konstgräsplan finansieras inom ramen för exploateringsavtalet. 
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Kommentar: Utformningen av ytan för den föreslagna bollplanen ska studeras vidare 
vid fortsatt planarbete. Bollplanen måste inte utformas som bollbinge. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att en fullvärdig 7-mannaplan (ca 40x60 m) inte 
är möjlig att kombinera med bostadsbebyggelsen, då den är alltför utrymmeskrävande. 
En plan med måtten ca 20x40 (5-mannaplan) bedöms vara rimlig. Det finns då även 
möjlighet att använda viss yta i anslutning till bollplanen för annat än bollspel.  

 

Kulturnämnden  framför att två fornlämningar är berörda av den planerade 
bostadsbebyggelsen. Båda ligger väster om det planerade området. Kulturförvaltningen 
föreslår att det planerade delområdet 3 enligt programmet minskas något så att de två 
fornlämningarna ej berörs.    
 
Kommentar: Bebyggelse kommer att vara aktuell inom en begränsad del av delområde 
3. Avgränsningen mellan bebyggelse naturmark/fornlämning i väster kommer att 
detaljstuderas i kommande planarbete.  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden framhåller vikten av att Assaredsskolans ytor för idrott 
säkerställs då nuvarande lek- och idrottsområde minskar samt att barnens skolväg 
beaktas då ny trafik kommer in i området. 
 
Kommentar: Behovet av ytor för idrott /bollspel avses tillgodoses genom en mindre 
bollplan i anslutning till skolan. Gatorna planeras att utföras som lågfartsgator. 
Utformningen av gator kommer att studeras vidare i det fortsatta planarbetet bla med 
hänsyn till skolvägar mm. 
 
 
Lokalsekreteriatet framför att de nya bostäderna genererar behov av platser i 
förskola/skola varför det är viktigt att studera hur lokalbehovet kan bli tillgodosett inom 
planområdet och i stadsdelen som helhet. Inom planområdet finns ett behov av en tomt 
för 7-8 bostäder med särskild service, BSS. Det kan också finnas behov av 6-7 enskilda 
bostäder med särskild service. Det är angeläget för skolbarnen att ersätta den befintliga 
grusplanen med en mindre bollplan. 

Kommentar: Lokalisering och lokalbehovet för förskola och särskilt boende kommer att 
studeras vidare i kommande planarbete. 
 
 

Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete med undantag för delområde 3 under 
förutsättning att följande synpunkter beaktas: 

Principiellt anser förvaltningen att kompletteringsbebyggelse i områden med närhet till 
kommersiell och kommunal service medverkar till en hållbar utveckling. Avståndet 
mellan fotbollsplanen och Kortedala torg är ca 600 m, vilket förvaltningen anser vara i 
längsta laget men kan accepteras då det finns bra gång- och cykelväg till hållplats. 
Nämnden avstyrker dock bebyggelse i delområde 3. 

Område 5 kräver utredning med avseende på buller. 

Förvaltningen vill uppmärksamma att det större sammanhängande naturområdet väster 
om området (delområde 3) utgör ett häckningsområde för duvhök, sparvhök, tornfalk 
och stenknäck.   
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Eftersom kommunen är markägare i området bör enligt MF riktlinjerna i det ännu inte 
antagna ”Program för miljöanpassat byggande i Göteborg” kunna tillämpas i stor 
utsträckning. 

När det gäller nybyggnation av bostäder bör frågor om miljöanpassning och 
energihushållning av föreslagen byggnation utredas.  

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret bedömer att programområdet som helhet är 
lämpligt för bostadsbebyggelse med hänsyn till dess närhet till Kortedala torg med 
såväl kommersiell som offentlig service. Vid Kortedala torg finns spårvagnslinjer med 
hög turtäthet och snabba förbindelser till centrala staden. Gång- och 
cykelförbindelserna till torget och spårvagnshållplatsen är dessutom mycket goda. Som 
komplement till spårvagnslinjen föreslås förbättrad tillgänglighet till Flex-linjen. 

Majoriteten av bostäderna föreslås lokaliseras i den östra delen av programområdet, 
som är beläget närmast spårvagnshållplatsen ( ca 600 meter). Delområde 3 bedöms ha 
goda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer med småhus, vilket är prioriterat då 
stadsdelen domineras av flerbostadshus. Denna del av programområdet är bäst lämpad 
för småhusbebyggelse. Bebyggelse kommer dock endast att vara aktuell i en begränsad 
del av delområde 3. Avståndet till spårvagnshållplats är ca 800 meter från delområde 3. 

Park och naturförvaltningen har bedömt att den föreslagna bebyggelsen i delområde 3 
utgör en begränsad del av livsmiljön för fågellivet och att värdet som häckningsplats ej 
anses äventyras. Avgränsningen mellan bebyggelse och naturmark kommer att 
detaljstuderas i kommande planarbete. 

Synpunkter avseende ”Program för miljöanpassat byggande i Göteborg” 
vidarebefordras till Fastighetskontoret för beaktande vid markanvisning. 

 

Göteborg Vatten tillstyrker förslaget.  

Man upplyser om att dricksvatten, dag- och spillvattenanslutning för områdena 1, 4 och 
5 bedöms kunna anslutas till befintligt allmänt va-ledningsnät i Decenniumgatan 
respektive Tideräkningsgatan. För att va-ansluta områdena 2, 3 och 6 krävs en va-
utbyggnad på ca 225 meter från Dagjämningsgatan och norrut. För anslutning av lågt 
liggande fastigheter inom område 3 blir det eventuellt nödvändigt med intern pumpning 
av avloppsvatten. 

Dag och dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark 
genom infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till 
allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från 
hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för 
infiltration av dagvattnet. Åtgärder att fördröja dagvatten förbättrar kvaliteten på 
dagvattnet. Åtgärder att fördröja dagvatten förbättrar kvaliteten på dagvattnet och 
därmed minskas belastningen på miljön. 

Detaljplanen skall innehålla en bestämmelse som anger lägsta höjd på färdigt golv, för 
att anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara 0,3 m högre än markytan vid 
förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och 
spillvattensystem.  

För anslutning av lågt liggande fastigheter inom delområde 3 kan det bli nödvändigt 
med intern pumpning av avlopp. 

Göteborg Vatten lämnar även information om möjlighet till brandvattenuttag, lägsta 
normala vattentryck, utförande av avloppsnätet inom kvartersmark samt bedömda 
anläggningskostnader. 
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Kommentar: Noteras 

 

Park och naturnämnden tillstyrker förslaget. Inom delområde 3 finns berg och 
blockbranter som inte bör exploateras.  

Programområdet ingår som en del i ett större fågelområde ned mot bergsbranterna vid 
Alelyckan. I området häckar arterna duvhök, sparvhök och tornfalk och den 
skyddsvärda stenknäcken. Programmet utgör en så pass liten del av dessas livsmiljö, att 
värdet som häckningsplats inte kan anses äventyras. 

Genom delområde 3 går en motionsstig vilken används för rekreation. Stigen måste 
finnas kvar eller få ny sträckning beroende på hur bebyggelsen kommer att inkräkta på 
befintligt läge. 

Park- och naturnämnden anser att byggrätterna inte ska placeras i kvartersgränsen utan 
minst 10 m ifrån, för att inte skada naturmarken och undvika framtida krav på fällning 
av träd för att de skuggar och ligger för nära fasaderna. 

Dagvattnet skall tas om hand lokalt. 

Kommentar: Avgränsningen mellan bebyggelse och naturmark  kommer att 
detaljstuderas i kommande planarbete. Avsikten är att bebyggelsen ska anpassas med 
hänsyn till terrängen. 

 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot förslaget under förutsättning 
att åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs samt att 
brandvattenförsörjningen anordnas.  

Kommentar: Noteras 

 

Stadsdelsnämnden Kortedala tillstyrker förslaget. Förvaltningen ser positivt på 
förslaget att bygga bostäder i området eftersom det medför dels ett ökat underlag för 
handel och annan service och dels ett mer varierat utbud av bostäder i området.  

Stadsdelsnämnden påpekar att det är viktigt att intentionerna med tidigt samråd följs 
upp genom en dialog med olika intressenter under det fortsatta planarbetet. 

Områdets kvaliteter som rekreationsområde måste i största möjliga utsträckning tas 
tillvara. Likaså måste trygghets- och tillgänglighetsaspekter beaktas. Förslaget att 
förlänga Flexlinjen är ett exempel på hur det senare kan tillgodoses. 

Förvaltningen har analyserat hur förslaget påverkar behovet av förskoleplatser. Enligt 
den bedömning som kan göras idag behövs en förskola med fyra avdelningar. 

Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat uppdra till Lokalsekreteriatet att genomföra en 
förstudie för projektering av boende med särskild service i området. 

I yttrande från s och v framförs att det är viktigt att se till att de befintliga gångstråken 
bevaras samt att samråda med de boende så att de känner delaktighet i utvecklingen av 
området. 

I yttrande från kd, m och fp framförs att deltagandet av invånarna i Kortedala i 
allmänhet och de boende i synnerhet i framtagandet av planen är mycket viktig. 
Hitintills har deltagandet varit sparsamt och det är därför viktigt att det blir ökade 
möjligheter till delaktighet från de boende. Tveksamma till förslag att bebygga 
delområde 3 i programskissen och detta med anledning av det stora rekreationsvärdet. 
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Kommentar: Tillgängligheten till naturen i västra området skall beaktas genom ”släpp” 
i bebyggelsestrukturen. Befintliga gångstråk behöver omlokaliseras. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommande samrådsförslag tas fram i dialog med 
representanter för boende i området. Stadsdelsförvaltningen är tillfrågad att bistå med 
lämpliga deltagare i en referensgrupp. 

 

Trafiknämnden påpekar att trafiken kommer att öka på bla Dagjämningsgatan genom 
föreslagen utbyggnad. Åtgärder utanför programområdet kommer att bli nödvändiga. 
Påtalar att trots det förhållandevis långa avståndet till kollektivtrafiken kan 
exploateringen accepteras ur trafiksynpunkt på grund av flera andra positiva faktorer. 
Utbyggnaden kan ses som en förtätning av befintlig bebyggelse där flera viktiga 
samhällsfunktioner redan finns, t ex skola. 

Kommentar: Behovet av trafikåtgärder utmed Dagjämningsgatan och Decenniumgatan 
får studeras i kommande planarbete. 

 

Statliga verk, myndigheter och bolag 
 
 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg har inget att erinra mot förslaget. De upplyser om 
att dagvattenfrågan är viktig att ta upp tidigt i planarbetet, likaså enskilt eller allmänt 
huvudmannaskap. 

Kommentar: Noteras 

 

Länsordningspolisen har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Noteras 

 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att skapa möjlighet för nya bostäder i ett område 
som är så väl försett med kollektivtrafik och annan service.  

Länsstyrelsen påpekar att det är viktigt att geotekniska utredningar utförs för att säkra 
stabiliteten samt att säkra vägarna till och från de närmaste kommunala skolorna. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt gällande att förslaget ej innebär betydande 
påverkan på miljön. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga. 

Kommentar: Noteras 

 

Svenska Kraftnät har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Noteras 

 

Skanova Nätplanering D3N har inget att erinra mot förslaget. De upplyser om att 
särskild hänsyn bör tas till Skanovas befintliga ledningar. 

Kommentar: Noteras  
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Vägverket, Region Väst anser att det är positivt att kommunen försöker förtäta inom 
områden med befintlig service. 

Vägverket anser att avståndet till kollektivtrafik vid Kortedala torg är något långt. De 
ifrågasätter om buss kommer att finnas på kortare avstånd. 

Upplyser även om vikten att säkra skolvägarna. 

Kommentar: Noteras  

 

Övriga 
 
 
Carls-Bergh Pharma ab är kritiska till att Dagjämningsgatan blir en av tillfartsvägarna 
till det nya bostadsområdet och förordar att andra alternativ tas fram. Upplyser om att 
tung trafik förekommer på Dagjämningsgatan till och från de olika industrierna.  

Kommentar: Programmet förutsätter att både Dagjämningsgatan och Decenniumgatan 
kan vara tillfartsvägar till området. Behovet av eventuella trafikåtgärder får studeras 
vidare i kommande planarbete.   

 

Tideräkningsgatans Värmedistributionsförening betonar vikten av att den befintliga 
parkeringssituationen inom området inte försämras utan måste lösas på ett bra sätt för 
både hyresgäster och fastighetsägare. 

Kommentar: Ny bebyggelse inom delområde 5 och 6 förutsätter att bla 
parkeringsfrågan löses. Detta måste studeras vid fortsatt planarbete. 

 

Familjebostäder framför vikten av att bibehålla de gemensamma parkeringar/garage i 
delområde 5. Viktigt att ersättningsplatser tillskapas med god överblickbarhet. 

Kommentar: Se svar Tideräkningsgatan.  

 

 

Komplettering av förslaget 
Programmet har kompletterats / förtydligats med uppgifter avseende fågelliv, 
fornlämning samt behov av lokaler för kommunal service, för beaktande i fortsatt 
planarbete. 

 

 
 
 
Gunnel Jonsson 
Planchef 

Johan Wiik 
Planarkitekt 

 




